
 
 
 
 
transport logistic (09.05 – 12.05.2017) στο Μόναχο 
16η ∆ιεθνής Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών 
 

∆ιοργάνωση  
της 1ης Ελληνικής Οµαδικής Επιχειρηµατικής Αποστολής στην transport logistic του Μονάχου  

στις 09.05.2017 στις 11.00 
∆ήλωση συµµετοχής στο delegation trip µέχρι 31.03.2017! 

 
∆ιοργάνωση Eθνικού Περιπτέρου από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο – 
14 σηµαντικές Ελληνικές Εταιρίες συµµετέχουν! 
 
Κυρίες και κύριοι, 
το 2017 θα λάβει χώρα η 16η ∆ιεθνής Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών, Transport Logistic , στο νέο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. 
 
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, επίσηµος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισµού του 
Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει για πρώτη φορά την Εθνική 
Συµµετοχή µε Ελληνικό Περίπτερο 160 τ.µ. (Hall A4, 223/326), στο οποίο θα συµµετάσχουν 14 σηµαντικές ελληνικές 
εταιρίες του κλάδου. Πρόκειται για τις: CARGO GROUP, ELIKON TRANSPORT, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, FDL GROUP, GOLDAIR CARGO, INTERDROMON, INTERTRANS, 
INTRALINK, KABAΛΑΡΑΚΗΣ, OMIND CREATIVES, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – COSCO SHIPPING, 
ORPHEE BEINOGLOU, SYNERGY και HARLAS. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης οι ελληνικές εταιρίες θα έχουν σειρά 
προγραµµατισµένων επιχειρηµατικών συναντήσεων Β2Β µε γερµανικές και άλλες ξένες εταιρίες µε σκοπό να αναδείξουν 
τη δυναµική τους και να αναζητήσουν νέες διεθνείς συνεργασίες ενώ θα διοργανωθεί και ειδική απογευµατινή εκδήλωση 
δικτύωσης στις 11/5 µε µεγάλο αριθµό προσκεκληµένων δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω επαφές και συζητήσεις 
προβάλλοντας παράλληλα ελληνικά προïόντα και πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Η transport logistic  δείχνει όλο τον κόσµο των µεταφορών µε µια µατιά: Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας και 
τηλεπληροφορικής, συστήµατα µεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές και ροή υλικών. Το φάσµα 
των εκθεµάτων ξεκινά από συστήµατα ενδοεργοστασιακών µεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση), αλλά καλύπτει και 
όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη χερσαία, θαλάσσια, εναέρια, οδική και σιδηροδροµική µεταφορά σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο (οχήµατα, εξοπλισµός). Μεγάλο βάρος δίνεται δε και στα συστήµατα συνδυασµένων 
µεταφορών.  
Η transport logistic  συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραµµα συνεδρίων, τα οποία έχουν γνωρίσει µεγάλη 
επισκεψιµότητα. Τα συνέδρια αυτά προσφέρονται δωρεάν για εκθέτες και επισκέπτες της transport logistic.  
 
Για να παραγγείλετε online κάρτες εισόδου µε µειωµένη τιµή προπώλησης για την transport logistic  επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της έκθεσης www.transportlogistic.de  

Το  To Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο διοργανώνει στις 09.05.2017 και ώρα 11:00 την 1η Ελληνική Οµαδική 
Eπιχειρηµατική Αποστολή, η οποία θα τύχει χαιρετισµού και θα ξεναγηθεί στην έκθεση του Μονάχου.  

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι τις 31.03.17!  
 

 
Με φιλικούς χαιρετισµούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και Κύπρο       transp.2017 

,    Ναι, ενδιαφέροµαι να συµµετάσχω  
 στην Οµαδική Επιχειρηµατική Αποστολή του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου (delegation trip) 

    I   στην transport logistic στις 09.05.2017 στo Mόναχο. 

Εταιρία……………………………………………………………………………………………………………. 
Όνοµα:………………………………………………………..Ιδιότητα………………………………………………………………. 
∆/νση:…………………………………………………………………………………………….Τ.Κ…………………………………. 
Τηλ.:………………………………………E-Mail:…………………………………………………………………………………….  


